
Träningsresa med personliga tränare
Tillsammans med våra utvalda träningscoacher Ulrika Brännström & Petter Pettersson åker vi till Portugal 
för att finna motivationen att träna rätt. Ulrika & Petter kommer under veckan se till att du får den 
träningen som just din kropp är lämpad för och lär dig laga rätt mat anpassad för din träning. Veckans 
träningsprogram kommer bl.a. innehålla; föreläsning om ”Konsten att äta, träna och må bra”, personlig 
träning, funktionell cirkelträning, screening av deltagare m.m. Ulrika kommer även erbjuda Yoga, Afro & 
Core. Vi bor i vackra Cascais ca 30 minuter från Lissabon på den femstjärniga anläggningen Viva Marinha
med mycket bra träningsförutsättningar.

Program 20 – 27 februari 2011

Dag 1. Indelning av grupper efter förutsättningar, 
gruppövningar.

Dag 2. Individuell träning tillsammans med er coach 
och utformning av träningsprogram. Den individuella 
träningen består av styrka, uthållighet, kondition & 
fysik. Gemensam matlagningskurs.

Dag 3. Föreläsning om kost & träning. Gemensam lunch 
& matlagning. Mental träning, Yoga, Afro & Core

Dag 4. Utveckling av individuellt träningsprogram följt 
av individuell anpassad träning.

Dag 4. Utveckling av individuellt träningsprogram följt 
av individuell anpassad träning.

Dag 5. Screening av deltagare, följt av gemensam 
fysträning. Idag blir det även kurs i rätt kost.

Dag 6. Grupp och individuell träning efter utformat 
program

Dag 7. Genomgång och uppföljning av det personliga 
träningsprogrammet för kommande år. 

Det kommer även finnas tid för övriga aktiviteter som, 
cykling, golf, ridning, tennis, squash badminton och Spa 
etc.  Eller en tur till Lissabon som ligger ca 30 min med 
tåg från Cascais. 

Träningsresa med personliga tränare

I resan ingår:
- Flyg med TAP-Portugal, direkt Stockholm – Lissabon, tur & retur
- Transfer flygplats – boende, tur & retur
- Boende på Viva Marinha*****, 7 nätter inklusive frukost
- 5 luncher
- Tillgång till träningslokaler, spa och övriga faciliteter
- 2 st personliga träningscoacher under veckan
-Matkurs och föreläsningar om konsten att äta, träna och må bra

Pris per person, 10 945 kr (flygskatt tillkommer med ca 990 kr)
Enkelrum kostar 2 750 kr extra
Max antal, 24 personer/vecka (12 personer/tränare)

Preliminära flygtider;
Utresa TP 511, 20 februari, Arlanda-Lissabon, 15.10 - 18.35                 
Hemresa TP 510, 27 februari, Lissabon-Arlanda, 09.05 - 14.25

För bokning kontakta Intresseresor
Telefon: 08-29 80 78
Epost: olof@intresseresor.se
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